
لفطلا ةياعر زكارمو سرادملا ىلإ ةدوعلا
ُأ يتلا تالاحلا عيمج نع غالبإلا بجي  ىلع (PDPH) ايفلداليف يف ةماعلا ةحصلا مسق ىلإ 19 - ديفوك سوريفب تبيص

.رثكأ مهداشرإو نيبرقملا صاخشألا عِّبتتل covid.schools@phila.gov ينورتكلإلا ديربلا وأ 5488-685(215) مقر

 وأ ةيبلس صحفلا جئاتن تناك اذإ
 بتك *ةنيعملا فورظلا ضعب يف
ِّدقم ًةركذم ةياعرلا م  صيخشتل 
 ةسردملا ىلإ ةدوعلا كنكميف ،ليدب
:دعب

 نودبو ىمح نودب ةعاس 24  ✔
و ةرارحلل ةضفاخلا ةيودألا

ضارعألا نُّسحت عم ✔

 عانقب ةصاخلا تاداشرإلا عابتا ءاجرب
ًمامت ضارعألا يفتخت ىتح هجولا  .ا

 ةياعر/سرادملاب ةصاخلا دراوملا عجار *
ليصافتلا نم ديزمل لفطلا

 ةيباجيإ صحفلا جئاتن تناك اذإ
 عوضخلا نم صخشلا نكمتي مل وأ
 ىلإ ةدوعلا هنكميف ،صحفلل
:دعب ةسردملا

 نودبو ىمح نودب ةعاس 24  ✔
و ةرارحلل ةضفاخلا ةيودألا

و ضارعألا نُّسحت عم  ✔

 موي لوأ نم مايأ 10 رورم دعب  ✔
ضارعألا هيف ترهظ

 عانقب ةصاخلا تاداشرإلا عابتا ءاجرب
ًمامت ضارعألا يفتخت ىتح هجولا .ا

ةيبلس 19-ديفوك سوريف صحف ةجيتن ةيباجيإ 19-ديفوك سوريف صحف ةجيتن

19-ديفوك سوريف ضارعأ

 ةفجرلا وأ ىمحلا

 وأ تالضعلا مالآ
 دسجلا

 عادصلا

 قلحلا مالآ

 ناليس وأ ناقتحا
 فنألا

 قاهرإلا

 ءيقلا وأ نايثغلا

 لاهسإلا

 وأ ثيدحلا لاعسلا
 رمتسملا

 ةساح نادقف
 مشلا وأ قوذتلا
 اًثيدح

 سفنتلا قيض
 يف ةبوعص وأ
سفنتلا

For more info visit www.phila.gov/covid

:ةلاح يف ةسردملا ىلإ ةدوعلا كنكمي

و ةرارحلل ةضفاخلا ةيودألا نودبو ىمح نودب ةعاس 24  ✔

و ضارعألا نُّسحت عم  ✔

ضارعألا هيف ترهظ موي لوأ نم مايأ 10 رورم دعب  ✔

:ةلاح يف ةسردملا ىلإ ةدوعلا كنكمي

صحفلا ءارجإ موي ىلع مايأ 10 رورم  ✔

 نم ةسردملا ىلإ ةدوعلا موي ديدحت نكميف ،لزعلا ةرتف يف كضارعأ ترهظ
.ةسردملا طورش ةَّيقبل اًبسانم تنك اذإ ةيباجيإلا صحفلا جئاتن روهظ موي

(داضملا لماعلا وأ زيرميلوبلا ةلسلس لعافت صحف) ةيباجيإ 19- ديفوك سوريف صحف ةجيتن

ضارعأ ةيأ دجوت ال ضارعألا

 :نيصحتلا اوقلتي مل نيذلا صاخشألا ةلاح يف

 وأ صحفلا ءارجإ نودب ةطلاخملا موي ىلع مايأ 10 رورم   ✔

/زيريميلوبلا ةلسلس لعافت صحف جئاتن تناك اذإ مايأ 7 رورم   ✔
سماخلا مويلا دعب اهعمج مت يتلاو ةيبلس داضملا لماعلا

َّدم لضفأ* ًموي 14 لازت ام لزعلل ةيئاقو ة .ضيرملا ةطلاخم دعب ا

:نيصحتلا اوقلت*** نيذلا صاخشألا ةلاح يف

ضيرملا ةطلاخم ىلع مايأ 7-5 رورم دعب صحفلل عوضخلا بجي  ✔

لزعلل ةجاح ال  ✔

اةبقارمو اهريفاذحب هجولا عانق تاميلعت عابتا بجي ✔
ًموي 14 ةدمل ضارعألا ةبقارمو .نيصحتلا نم صخشلا فقوم نع رظنلا ضغب ،ا
 ةطلاخملل ةسردملا ىلإ ةدوعلا دعب ام تاداشرإ عابتا بجيف ضارعأ ةيأ ترهظ اذإ
 .ضارعأ دوجو عم

 نيصحتلا ةعرج يٍّقلت دعب نيعوبسأ رورم ينعي لماكلا نيصحتلا **
ةعرجلا يئانث وأ يداحأ نيصحتلا نم ةريخألا

19-ديفوك سوريفب باصم صخش ةطلاخم*
لزنملا دارفأ ةطلاخم*** لمشي

 نم رثكأ رادم ىلع ةقيقد 15 نع ديزت ةدمل مادقأ 6 ةفاسم ىلع :برق نع ةطلاخملا *
(هجولا عانق مادختسا ىلع رظنلا ضغب) ةعاس 24

َّمإ ،ثحبلا نم ديزملا لزنملا دارفأ ةطلاخم بَّلطتي ***  نم وأ PDPH ةهج نم ا
لزعلا ةرتف ديدحتل ،ةسردملا يلوئسم

ضارعأ ةيأ دجوت ال ضارعألا

 تنك ول ىتح 19-ديفوك سوريفل صحفلل عضخاو كسفن لزعا
ًنصحم .هنم ا

:ةلاح يف ةسردملا ىلإ ةدوعلا كنكمي

و ةرارحلل ةضفاخلا ةيودألا نودبو ىمح نودب ةعاس 24   ✔

و ضارعألا نُّسحت عم  ✔

ضارعألا هيف ترهظ موي لوأ نم مايأ 10 رورم دعب  ✔

ميعطتلا ةلاح نع رظنلا ضغب 19-ديفوك سوريفل صحفلل عضخا

http://www.phila.gov/covid

